
Limity

pre účasť na vrcholových súťažiach v synchronizovanom
/umeleckom/ plávaní pre obdobie od 01.01.2022 do 31.08.2022

Mladší juniori - ročníky 2007, 2008, 2009

Hlavným cieľom je dôstojná a zodpovedná reprezentácia Slovenskej republiky a Slovenskej plaveckej
federácie. 

 
Vrcholové podujatia: 
1/
10 - 13 aug 2022   FINA World Youth Artistic Swimming Championships 2022, USA Charlotte
2/
NA Mediterranean Artistic  Swimming Cup 2022, ???   

Pretekári/ky budú nominovaní na vrcholové podujatia v jednotlivých disciplínach na základe
dosiahnutých športových výsledkov a umiestnení na prípravných medzinárodných súťažiach v
zahraničí v termíne od 1.1.2022 až do času odoslania menovitej prihlášky na vrcholovú súťaž.
Presný termín sa stanoví podľa možných vybraných súťaží.
Na vrcholovú súťaž bude nominované sólo/pár/tím na základe splnenia bodového limitu a
umiestnenia na troch nominačných súťažiach, o ktorých bude sekcia S/U/P včas informovať.
Všetky limity je potrebné vyplávať na dvoch medzinárodných súťažiach v zahraničí v danej vekovej
kategórii.
Na vrcholovú súťaž postúpi najlepšie sólo/pár, v prípade možnosti štartu postúpia dve najlepšie
sóla/páry, čo bude určené tak, že všetky ašpirujúce sóla/páry absolvujú všetky tri nominačné
súťaže, pričom najlepšie umiestnené sólo/pár zo SR získa 3 body, druhé najlepšie 2 body a tretie 1
bod. Po absolvovaní všetkých troch nominačných súťaží sa body za umiestnenie sčítajú a vytvorí sa
poradie sól/párov SR.

Reprezentanti budú informovaní o nominácii na vrcholovú súťaž zaslaním nominačného listu.

V prípade, že epidemická situácia neumožní konanie dostatočného počtu vhodných súťaží, môže
sekcia S/U/P odsúhlasiť poradie sól/párov a tiež splnenie nominačných kritérií pre všetky disciplíny na
základe absolvovaných súťaží (súťaže) v uvedenom časovom období.
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Pre individuálne disciplíny sú limity na účasť na vrcholovej súťaži nasledovné:

SÓLO BODY

BODY CELKOVÉ 142,00

BODY ZA POVINNÉ FIGÚRY 71,00

BODY ZA VOĽNÉ SÓLO 71,00

PÁR BODY

BODY CELKOVÉ 139,00

BODY ZA POVINNÉ FIGÚRY 69,00 (pri páre platí pre obe pretekárky)

BODY ZA VOĽNÝ PÁR 70,00

ZMIEŠANÝ PÁR BODY

BODY CELKOVÉ 136,00

BODY ZA POVINNÉ FIGÚRY 67,00 (pri páre platí pre obidvoch pretekárov)

BODY ZA VOĽNÝ PÁR 69,00

Pre kolektívne disciplíny sú podmienky na účasť na vrcholovej súťaži nasledovné:

TÍM
Kritérium pre účasť tímu  je získať pre každú pretekárku minimálne 64 bodov v povinných figúrach na
určenej nominačnej súťaži (I.VT je od 66 bodov).

TÍM BODY

BODY CELKOVÉ 138,00

BODY ZA POVINNÉ FIGÚRY 68,00   (priemer bodov 8 pretekárok na určenej
nominačnej súťaži)

BODY ZA VOĽNÝ TÍM 70,00
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COMBO, HIGHLIGHT
V prípade nominácie tímu, sa reprezentačný tréner tímu môže rozhodnúť, ktorú ďalšiu kolektívnu
disciplínu obsadí (combo alebo highlight). Na tieto disciplíny nie je určený limit.

Pozn.: Limity vychádzajú zo získaných bodov slovenských reprezentatov/reprezentantiek na
medzinárodných súťažiach v rokoch 2019, 2020, 2021. Bodové podklady dodala manažérka
reprezentácie.
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Limity

pre účasť na vrcholových súťažiach v synchronizovanom
/umeleckom/ plávaní pre obdobie od 01.01.2022 do 31.08.2022

Juniori - ročníky 2004, 2005, 2006

Hlavným cieľom je dôstojná a zodpovedná reprezentácia Slovenskej republiky a Slovenskej plaveckej
federácie.  

 
Vrcholové podujatia: 
1/
23 - 27 aug 2022 FINA World Youth Artistic Swimming Champ. 2022, Quebec City/CAN
2/
NA juniorské Majstrovstvá Európy

Pretekári/ky budú nominovaní na vrcholové podujatia v jednotlivých disciplínach na základe
dosiahnutých športových výsledkov a umiestnení na prípravných medzinárodných súťažiach v
zahraničí v termíne od 1.1.2022 až do času odoslania menovitej prihlášky na vrcholovú súťaž.
Presný termín sa stanoví podľa možných vybraných súťaží.
Na vrcholovú súťaž bude nominované sólo/pár/tím (technické alebo voľné) na základe splnenia
bodového limitu a umiestnenia na troch nominačných súťažiach v zahraničí, o ktorých bude sekcia SP
včas informovať. Všetky limity je potrebné získať na dvoch medzinárodných súťažiach v zahraničí v
danej vekovej kategórii.
Na vrcholovú súťaž postúpi najlepšie sólo/pár (technické alebo voľné), v prípade možnosti štartu
postúpia dve najlepšie sóla/páry (technické alebo voľné), čo bude určené tak, že všetky ašpirujúce
sóla/páry (technické alebo voľné) absolvujú všetky tri nominačné súťaže, pričom najlepšie
umiestnené sólo/pár (technické alebo voľné) zo SR získa 3 body, druhé najlepšie 2 body a tretie 1
bod. Po absolvovaní všetkých troch nominačných súťaží sa body za umiestnenie sčítajú a vytvorí sa
poradie sól/párov SR.

Reprezentanti budú informovaní o nominácii na vrcholovú súťaž zaslaním nominačného listu.

V prípade, že epidemická situácia neumožní konanie dostatočného počtu vhodných súťaží, môže
sekcia SP odsúhlasiť poradie sól/párov (technické alebo voľné) a tiež splnenie nominačných kritérií
pre všetky disciplíny na základe absolvovaných súťaží (súťaže) v uvedenom časovom období.
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Pre individuálne disciplíny sú limity na účasť na vrcholovej súťaži nasledovné:

SÓLO BODY

BODY ZA TECHNICKÉ SÓLO 75,00

BODY ZA VOĽNÉ SÓLO 77,00

PÁR BODY

BODY ZA TECHNICKÝ PÁR 73,00

BODY ZA VOĽNÝ PÁR 73,50

ZMIEŠANÝ PÁR BODY

BODY ZA TECHNICKÝ PÁR 72,00

BODY ZA VOĽNÝ PÁR 72,50

Pre kolektívne disciplíny sú podmienky na účasť na vrcholovej súťaži nasledovné:

TÍM BODY

BODY ZA TECHNICKÝ TÍM 71,00

BODY ZA VOĽNÝ TÍM 74,00

COMBO, HIGHLIGHT
V prípade nominácie tímu, sa reprezentačný tréner tímu môže rozhodnúť, ktorú ďalšiu kolektívnu
disciplínu obsadí (combo alebo highlight). Na tieto disciplíny nie je určený limit.

Pozn.: Limity vychádzajú zo získaných bodov slovenských reprezentatov/reprezentantiek na
medzinárodných súťažiach v rokoch 2019, 2020, 2021. Bodové podklady dodala manažérka
reprezentácie.
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Limity

pre účasť na vrcholových súťažiach v synchronizovanom
/umeleckom/ plávaní pre obdobie od 01.01.2022 do 31.08.2022

Seniorky

Hlavným cieľom je dôstojná a zodpovedná reprezentácia Slovenskej republiky a Slovenskej plaveckej
federácie.
 
Vrcholové podujatia: 
1/
13 - 29 máj 2022    Majstrovstvá sveta Fukuoka
2/
11 - 15 aug 2022 Majstrovstvá Európy, Rím
3/
World series / súťaže Svetovej Série
19 - 20 marec LEG #1, USA, online
1 - 3 apríl LEG #2, France, Paris
8 - 10 apríl LEG #3, Kazan
7 - 8 máj LEG #4, Australia, online
n/a Superfinal, N/A

Pretekári/ky budú nominovaní na vrcholové podujatia 1/ a 2/ v jednotlivých individuálnych
disciplínach na základe dosiahnutých športových výsledkov na medzinárodných súťažiach Svetovej
série v termíne od 1.1.2022 až do času odoslania menovitej prihlášky na vrcholovú súťaž. Na
vrcholovú súťaž postúpi najlepšie sólo/pár (technické alebo voľné). Všetky ašpirujúce sóla/páry
(technické alebo voľné)  absolvujú minimálne tri  súťaže Svetovej série,
V prípade možnosti účasti troch sól/párov (technické alebo voľné) získa najlepšie umiestnené
sólo/pár (technické alebo voľné)  zo SR 3 body, druhé najlepšie 2 body a tretie 1 bod.
Na vrcholovú súťaž bude nominované sólo/pár (technické/voľné), ktorý dosiahne v súčte viac bodov
na určených súťažiach.

Reprezentanti v jednotlivých disciplínach budú informovaní o nominácii zaslaním nominačného listu.

V prípade, že epidemická situácia neumožní konanie dostatočného počtu vhodných súťaží, môže
sekcia SP odsúhlasiť poradie sól/párov a tiež splnenie nominačných kritérií pre všetky disciplíny na
základe absolvovaných súťaží (súťaže) v uvedenom časovom období.
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Pre individuálne disciplíny sú limity na účasť na vrcholovej súťaži nasledovné:

SÓLO BODY

BODY ZA TECHNICKÉ SÓLO 78,00

BODY ZA VOĽNÉ SÓLO 78,50

PÁR BODY

BODY ZA TECHNICKÝ PÁR 78,00

BODY ZA VOĽNÝ PÁR 78,50

ZMIEŠANÝ PÁR BODY

BODY ZA TECHNICKÝ PÁR 73,00

BODY ZA VOĽNÝ PÁR 73,50

Pre kolektívne disciplíny (tím, combo, highlight) nie je plánovaná účasť na vrcholovej súťaži 1/ a 2/
a preto nie sú určené limity.

Pozn.: Limity vychádzajú zo získaných bodov slovenských reprezentatov/reprezentantiek na
medzinárodných súťažiach v rokoch 2019, 2020, 2021. Bodové podklady dodala manažérka
reprezentácie.

Schválené Radou SPF dňa ...............
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